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PROTOKOLL 2017- ÅRSMØTE I PELAGISK FORENING 

 
SAK 1: Åpning av årsmøtet, og tale ved styreleder Jonny Lokøy  
 
SAK 2. Konstituering: 
a) Godkjenning av innkalling 
b) Navneopprop, representantskapsmedlemmer 
c) Godkjenning av saksliste og dagsorden 
d) Godkjenning av forretningsorden 
e) Valg av to sekretærer 
f) Valg av to personer til å underskrive protokollen 
g) Valg av tre medlemmer til redaksjonsnemd 
h)  Valg av ordstyrer og varaordstyrer 
 
Følgende representanter var til stades: Arve Myklebust, Ola Olsen, Ole Morten Troland (kun torsdag 
20/4), Eirin Roaldsen, Torbjørn Vea, Hans Reidar Njåstad, Kristian, Lokøy, Lars Hopmark, Rose–Mari 
Berge. 
 
Valg av to sekretærer.  
Styret foreslår: Mariann Frantsen og Ask Økland 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Valg av to til å underskrive protokollen. 
Styret foreslår: Hans Reidar Njåstad og Bjarte Sandtorv. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Valg av redaksjonsnemd på tre medlemmer 
Styret foreslår: Eirin Roaldsen, Rose-Mari Berge og Ola Christian Olsen. Ola Christian Olsen som 
redaksjonsnemdas leder. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
SAK 3. Regjeringa si fiskeripolitikk 
 
Styret inviterer årsmøtet til å fatte slikt vedtak: 
 
Årsmøtet i Pelagisk Forening tar presentasjonen til fiskeriminister Per Sandberg til orientering. 
 
Årsmøtet er fornøyd med regjeringens arbeid i fellessaker som gagner hele fiskerinæringen, som 
forskning og markedsarbeid. Årsmøtet er glad for at regjeringen økte bevilgningene til 
Havforskningsinstituttet. Det er viktig at bevilgningene i hovedsak går til bestandsforskning, og på de 
kommersielt viktigste artene. Årsmøtet er fornøyd med regjeringens jobb med å bedre 
markedsadgangen i EU. Årsmøtet synes også regjeringen gjør en god jobb i forbindelse med brexit, 
og etablering av avtaler for fremtidig samarbeid.  
 
Årsmøtet er positive til at fiskeriministeren økte Norges andel av totalkvoten for norsk vårgytende 
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sild fra 61 til 67 prosent. Årsmøtet mener beslutningen sender viktige signaler til nasjonene Norge 
forhandler med.  Dette er og en beslutning som kommer hele næringen til gode. Årsmøtet mener 
økningen var svært viktig for å hevde Norge sine historiske rettigheter.  
 
Årsmøtet er negativ til at beslutningen om å sende midlertidig rederikvoteordning på høring. 
Ordningen gir flerbåtsrederiene konkurransefortrinn i forhold til enbåtsrederiene. 
Rederikvoteordning er struktur. Dette selv om rederikvoteordning er en midlertidig strukturordning. 
Årsmøtet mener konsekvensene av en slik ordning er redusert behov for mannskap/ økt 
arbeidsledighet. Årsmøtet ser ikke nødvendigheten av en midlertidig ordning som medfører så store 
konsekvenser, og skaper uro i næringen. Årsmøtet er svært skeptisk til at lovverk blir tilpasset store 
rederier og deres behov. 
 
Eidesenutvalget mener at dersom kvotesystemet effektiviseres i tråd med flertallets for-slag, bør det 
innføres en form for innkreving av ressursrente. Årsmøtet er ikke enig i store deler av utvalgets 
forslag til hvordan kvotesystemet skal effektiviseres. Årsmøtet støtter ikke innkreving av 
ressursrente.  
 
Årsmøtet mener ressursrenten fortsatt bør tilfalle kystsamfunnene, slik som i dag.  Ressursrenten 
bidrar til å sikre sysselsetting og verdiskapning langs kysten i form av et stort antall fartøy.  Årsmøtet 
mener at hvis blir langt færre aktører enn det er i dag, er det betimelig å diskutere en form for 
innkreving av ressursrente. Per i dag er ikke situasjonen slik. 
 
Årsmøtet registrerer at de siste årene har det dukket opp nye rapporteringskrav ved fiske i EU og 
NEAFC farvatn. Krav som kommer i tillegg til rapporteringskrav gjennom elektronisk 
fangstdagbok/ERS. Dette er ikke i tråd med intensjonen med ERS, som var at all rapportering skal 
skje i ERS.  
 
Årsmøtet ber derfor fiskerimyndighetene om å intensivere arbeidet med harmonisering og 
oppmyking av rapporteringskrav for norske fartøy sitt fiske i EU og NEAFC-farvann.  Dette slik at en 
kan rapportere gjennom et system, slik som intensjonen var da systemet ble innført. 
 
Følgende hadde ordet: Ola Olsen, Ask Økland, Aksel Eikemo, Johannes Nakken, Eirin Roaldsen, Jonny 
Lokøy. 
 
Vedtaket er innlimt i protokoll som enstemmig. 
 
 
SAK 4. Havstrategi og prioriteringer  
og 
 
SAK 5. Forsking som maktmiddel i politiske spørsmål  
 
Styret inviterer årsmøtet til å fatte slikt vedtak:  

Årsmøtet i Pelagisk Forening tar presentasjonen til leder for pelagisk fisk Aril Slotte, 
Havforskningsinstituttet, og professor Frank Aarebrot, UiB, til orientering. 
 
Årsmøtet mener at det er viktig med et konstruktivt samarbeid mellom fiskere og havforskere. 
Årsmøtet mener også at forskerne må bruke fiskerens erfaring i langt større utstrekning enn i dag.   
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Årsmøtet registrerer større vilje hos det rådende bestandsforskningsmiljøet til å benytte den faglige 
og praktiske viten som er opparbeidet i flåteleddet.  

Årsmøtet registrerer, og er positiv til, at det stadig er nye initiativtakere som vil bidra i 
bestandsforskningen. At det nå er flere aktører som ønsker å bruke data fra fiskeflåten er svært 
positivt.  

Ressursforskningen er avgjørende for fiskerinæringen, og det er viktig at kvoterådene er mest mulig 
korrekte i forhold til ressurssituasjonen i havet. Det er uheldig å fiske for mye av en bestand, men 
det kan være like uheldig å fiske for lite av enkelte bestander. Det er viktig at både forvaltere og 
politikere forstår at fiskere ikke er interessert i å fiske mest mulig. Store kvoter fører ofte til pris-
nedgang og økte kostnader. Det som er viktig er at TAC blir satt bærekraftig.  
 
Årsmøtet mener i så måte at HI og myndighetene burde iverksatt kartlegging av hvor stort lodde-
innsiget var, og eventuelt satt i gang fiske, når havforskerne registrerte store loddeforekomstene 
under gytetoktet på nvg-sild.  
 
Årsmøtet mener at det kan stilles spørsmål ved om metodikken ved å kjøre loddetokt i Barentsha-
vet om høsten gir et godt nok grunnlag for vurdering av gyteinnsiget i mars/april. Årsmøtet savner 
en sterkere vektlegging på observasjoner og tokt utført når lodda er på tur inn til kysten. Årsmøtet 
mener og at norsjøsildfisket bør følges tett, da mange fiskere mener at TAC på nordsjøsilda er satt 
for høyt, og at bestanden ikke er slik forfatning som blir hevdet.  
 
Årsmøtet registrerer at årets gytetokt på nvg-sild viser 23 % nedgang i indeks forhold til i fjor. 
Årsmøtet er  fornøyd med dekningen og gjennonføringen av toktet.  

 
Årsmøtet er forundret over nedgangen fordi det var bedre dekning, ingen avbrudd pga dårlig vær, 
silda var fordelt over større områder, og ikke i så tette stimer som tidligere år.  Sildeforekomstene 
skal derfor ha vært lettere å måle.  

 

Følgende hadde ordet: Egil Magne Haugstad, Kristian Sandtorv, Leif, Nøttestad, Lars Hopmark, Paul 
Oma, Jonny Lokøy, Kyrre Dale, Øystein Rabben, Jens Chr. Holst, Jeppe Kolding, Geir Huse. 

Vedtaket er innlimt i protokoll som enstemmig. 

 

SAK 6. Struktur i Nord- Atlanteren 
 
Av tidsomsyn blei kommentarar og debatt utsatt til fredag 21. 4. 
 
Redaksjonsnemda sitt forslag til vedtak:  

Årsmøtet i Pelagisk Forening tar presentasjonen til fiskerirådgiver Óli Samró, FAREC International, 
til orientering. 
 
I Norge er strukturreglane blitt liberalisert dei siste 10-15 åra. Kvotetaka har blitt høgare, og talet 
på fartøy er redusert vesentleg. I Norge er diskusjonen, og eventuell gjennomføring, av 
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strukturendringar berre starta i forhold til kva Island, Danmark og Færøyane har opplevd. 
 
Årsmøtet forutset at varigheita på strukturkvotar står ved lag. 
 
Årsmøtet meiner at eventuell ytterlegare strukturering berre kan skje dersom det er heilt naudsynt. 
Norge må òg sjå til positive og negative konsekvensar i våre naboland, før avgjerer blir tatt. 
 
Følgende hadde ordet: Ola Olsen, Kristian Sandtorv, Lars Hopmark, Eirin Roaldsen, Kristian 
Sandtorv. 
 
Forslaget er innlimt i protokollen som enstemmig. 
 
 
SAK 7. "Straffansvar for feil rapportering av fangst"  
 
Styret inviterer årsmøtet til å fatte slikt vedtak:  
 
Årsmøtet tar presentasjonen av den juridisk masteroppgåva til Helene Jameson Skrede (master i 
rettsvitskap) til orientering.  

Årsmøtet er einig med Skrede sin anbefaling, om å heve skyldkravet for brot på rapporteringsplikta 
til grov aktløyse. Det vil høva betre med formålet med straff, og vil råka tilfelle som er økonomisk 
motivert. Dvs. om fartøya freistar å skjula dei reelle tilhøva, og å unngå å rapportera fangst. 

Eit slikt straffeansvar vil i større grad ivareta rettstryggleiken til næringsaktørane, då det vil bli tatt 
meir omsyn til praktiske utformingar knytt til estimering og rapportering av fangst. Dette vil styrka 
legitimiteten med lovreglane. På sikt vil det òg syta at lova sitt formål blir nådd. 

Årsmøtet er òg einig med Skrede om at skyldkravet i havressurslova bør harmoniserast med skyld-
kravet i akvakulturlova, der skyldkravet er grov aktlause. 

Årsmøtet vil òg peika på at forarbeida til ny straffelov tilrår at kravet er grov aktlause. 

Årsmøtet meiner at det er naudsynt med ein fullstendig gjennomgang av inndraging- og straffereg-
lar for brot på havressurslova, og forskrifter heimla i lova. Dette for å sikra at fiskarar får same 
rettstryggleik som andre næringsdrivande. 

Følgende hadde ordet: Lars Hopmark, Tony Hatland, Aksel Eikemo, Ola Olsen, Thord Monsen, Ask 
Økland, Eirin Roaldsen, Ola Christian Olsen, Kåre Holm. 

Vedtaket er innlimt i protokoll som enstemmig. 

 
 
SAK 8. Årsmøtesaker: årsmelding, regnskap og valg  
 
Styret inviterer årsmøtet til å fatte slikt vedtak: 

Årsmøtet godkjenner regnskapet og tar årsmeldingen og revisors og kontroll- og fullmaktsnemdas 
beretning til etterretning. 

 



 
 
 
 
  
   
 

___________________________________________________________________________ 
 Pelagisk Forening & Pelagisk Servicekontor AS, Slottsgaten 3, 5003 Bergen, Tlf.:55 36  02 00,www.pelagisk.net 

Arve Myklebust refererte årsmeldingen. 

Styret inviterer representantskapet til å fatte slikt vedtak: 

Representantskapet godkjenner regnskapet og tar årsmeldingen og revisors og kontroll- og full-

maktsnemdas beretning til etterretning  

 

Følgende hadde ordet:  
 
Mariann Frantsen refererte regnskapene og revisors beretning for Pelagisk Forening og Pelagisk 

Servicekontor AS.  Representantskapets ordfører leste opp revisors og kontroll- og fullmaktsnemn-

da sin beretning.  

 

Vedtaket er innlimt i protokoll som enstemmig. 

 

INNSTILLING FRA STYRET  TIL REPRESENTANTSKAPSMØTET 2017 
 

Innstilling til kontroll- og fullmaktsnemnd: 
Velges for 3 år. 
Rose Marie Berge  
Anne Lise Grønås 
Varamedlem: Ragnhild Østervold 
 
Enstemig valgt. 
 
 
 
INNSTILLING FRA LØNNSNEMNDA TIL REPRESENTANTSKAPSMØTET 2017 

 
0. Innledning 

 

Lønnsnemnda mener det skal være en større påskjønnelse i form av honorar eller godtgjørelse til 
styreleder for det arbeides som legges ned. Lønnsnemnda har inntrykk av at styreleder har en 
ekstra arbeidsbelastning som følge av vervet både ifm reise og kontakt med sekretariat. 
Lønnsnemnda har videre forhørt seg med andre foreninger i fiskerinæringen, og har med dette 
utgangspunkt kommet fram til følgende forslag. 
 
 
 
A. HONORAR/GODTGJØRELSE TIL STYRELEDER 
Honorar til styreleder settes til kr 150.000,-.  
 
Honorar til representantskapets ordfører settes til kr 10.000,-.  
 
Utover dette ytes møte-/arbeidsgodtgjørelse til alle styrets medlemmer, evt. varamedlemmer som 
er innkalt og møter på fysiske styremøter eller i annet ærend reiser i foreningens tjeneste som 
tillitsvalgt. Det ytes således ikke godtgjørelse for styremøter som ikke skjer fysisk. Lønnsnemnda 
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finner at det heller ikke skal ytes godtgjørelse i forbindelse med deltakelse på 
representantskapsmøtet, hverken for styret eller for representantskapsmedlemmer. 
Møtegodtgjørelse fastsettes til kr. 1.500 pr møte-/arbeidsdag. Godtgjørelse gjelder fra dette 
representantskapsmøtet. 
 
 
B. REGULATIV 
Reise- og diettgodtgjørelse for reiser i Pelagisk Forenings tjeneste i perioden 2016/17: 
 
B.1. Reisegodtgjørelse. 
Foreningen utbetaler reisegodtgjørelse til utsendinger og tillitsmenn. 
 
For reise med rutegående fartøy eller jernbane blir godtgjørelsen regnet etter den takst som gjelder 
for 1.plass/1.klasse, i tilfelle med tillegg av lugaravgift/soveplasstillegg. 
 
For reise med rutefly og rutebil blir det godtgjort etter gjeldende takst. Annen reisemåte blir 
godtgjort etter utlegg, og det må så langt råd er skaffes bilag for slike utlegg. 
 
Passer det best å benytte egen bil, blir dette godtgjort etter Statens regulativ for enkeltreiser. Egen 
bil må ikke benyttes i de tilfeller der det går offentlige transportmidler som er rimeligere og heller 
ikke forsinker reisen. 
 
Alle reiser i foreningens tjeneste skal, i samsvar med de regler som er fastsatt i dette regulativ, 
foretas på den billigste måte for foreningen. 
 
 
B.2. Diett-/kostgodtgjørelse. 
Foreningen dekker diett-/kostgodtgjørelse for utsendinger og tillitsmenn. 
 
Hotellrom med frokost dekkes etter regning (som skal fremlegges). Diettgodtgjørelse og "nattillegg" 
godtgjøres etter de satser og de regler som til enhver tid gjelder i Staten. 
 
For reiser utenfor Norge gjelder også Statens diettsatser, men styret gis fullmakt til å øke satsene i 
de tilfeller hvor forholdene gjør dette rimelig. 
 
Må noen som er innkalt til møte i Foreningens tjeneste foreta en dyrere reise enn reisen fra 
hjemstedet grunnet fiske eller annen næringsvirksomhet, kan reise og kostgodtgjørelse regnes fra 
det sted reisen startet og tilbake til det stedet fisket eller virksomheten skal fortsette. Det må 
skaffes bilag for alle reiseutgifter o.l. som ekstrareisen medfører. 
 
 
C. KOSTNAD FOR FORENINGEN 
 
I 2016 utgjorde godtgjørelse for styremedlemmer 66 000 kr. I tillegg kom honorar på styreleder på 
30 000 kr. Reisegodtgjørelse utgjorde omtrent 15 000 kr. Til sammen utgjorde det 111 000 kr. 
 
Med utgangspunkt i 2016, inkludert foreslåtte økning i styrelederhonorar, antas kostnadene å bli 
241 000 kr. 
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Bergen, 21. april 2017 
 

LØNNSNEMNDA 
 
 
 
 
_________________                            _________________  _________________ 
Thomas Johansen   Bjarte Sandtorv   Gunnar Lokøy 
 
 
 
 
INNSTILLING FRA VALGNEMNDA TIL REPRESENTANTSKAPSMØTET 2017 
 
Valgnemnda har bestått av Thomas Johansen, Bjarte Sandtorv og Gunnar Lokøy.            
 
Valg til styret: 
Velges for 2 år. 
 
2016/2017      Innstilling 2017/2018 
   
Styremedlemmer 

Jonny Lokøy 
Styremedlem 

Gjenvalg 

Kristian Sandtorv 
Styremedlem 

Ikke på valg 

Lars Magne Eidesvik 
Styremedlem  

Torbjørn Vea 

Lars Einar Sandtorv 
Styremedlem  

Ola Christian Olsen 

Andreas Leine 
Styremedlem  

Ikke på valg 

Thomas Johansen 
Styremedlem  

Ikke på valg 

Varamedlemmer  

Ola Christian Olsen 
Varamedlem 

1. Gunnar Stokke  
 

2. Marit Hamre 
Varamedlem  

Ikke på valg 
 
 
 

3. Karl Oscar Njåstad Ikke på valg 
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Varamedlem  

4. Alf Ove Østervold 
Varamedlem  

Ikke på valg 

5. Tor Frantsen 
Varamedlem 

Ikke på valg 

 
Enstemmig valgt. 
 
Valg av styrets nestleder: 
Velges for 1 år blant styrets medlemmer. 
 
Innstilling: Kristian Sandtorv 
 
Enstemmig valgt. 
 
Valg av styreleder: 
Velges for 1 år blant styrets medlemmer. 
 
Innstilling: Jonny Lokøy 
 
Enstemmig valgt 
 
 
Årsmøtet ble avsluttet fredag 21. 4. ca. kl. 12.25 

 

 

_______________                                               __________________ 

Hans Reidar Njåstad                                                   Bjarte Sandtorv                               

 
 
 

 

 


